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ОТНОСНО:

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане
на Наредба за определяне на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови корекции и процентните
показатели за определяне на размера на финансовите корекции
по реда на Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на нередности,
представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните
показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ).
Проектът на Постановление е изготвен на основание чл. 70, ал. 2 във връзка с
чл. 72, ал. 4 и § 5, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУСЕСИФ, във
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връзка с регулирането на обществените отношения, свързани с извършването на
финансови корекции при установяване на нередности по смисъла на чл. 2, т. 36 и 38 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
С проекта се създава подзаконова нормативна рамка, която да отговаря на
новите изисквания, въведени с приемането на Закона за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.,
изм. и доп. ДВ, бр. 43 от 7.06.2016 г., изм. и доп. ДВ, бр.74 от 20.09.2016 г.), свързани с
определянето на някои случаи, когато следва да се извършат финансови корекции,
както и приложимите проценти показатели при определянето на финансови корекции
по пропорционалния метод.
Нормативният акт съдържа разпоредби, които уреждат подзаконовата
регламентация на правоотношенията, възникващи при администрирането на
нередности и извършването на финансови корекции, съгласно глава пета Финансово
управление и контрол от ЗУСЕСИФ, а именно:




идентифицира нередностите, съставляващи нарушения на приложимото право,
извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или
биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), и които представляват
основания за извършване на финансова корекция, по чл. 70, ал. 1, т. 9 от
ЗУСЕСИФ;
определя минималните и максималните стойности на процентните показатели
на финансовите корекции, извършвани от управляващите органи (УО) за
нередности на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 - 9 от ЗУСЕСИФ.

Предвижда се наредбата да се прилага не само по отношение на Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България, но и във
връзка с установяване на нередности и извършване на финансови корекции при:
1. Оперативна програма за храните и/или основното материално подпомагане на
най-нуждаещите се лица;
2. Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;
3. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.;
4. Програмите за европейско териториално сътрудничество за периода 20142020 г. (трансгранично сътрудничество на Република България с Републиките Сърбия,
Турция и Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ;
транснационално и междурегионално сътрудничество с Румъния и Гърция, Съвместна
оперативна програма Черноморски басейн,Транснационална програма Дунав,
ИНТЕРРЕГ IV C, ЕСПОН, УРБАКТ, ИНТЕРАКТ);
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5. Общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци",
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм.
Проектът на подзаконов нормативен акт има за цел да:




създаде необходимите условия за прилагане на единен подход при
извършване на финансови корекции по различните програми,
финансирани с подкрепата на ЕС;
изпълни законовата делегация, предвидена в чл. 69, ал. 2 и чл. 71, ал. 4 от
ЗУСЕСИФ;
създаде регламентация на основанията, при които ще бъде извършвана
пълната или частична отмяна на финансовата подкрепа на средствата от
ЕС, както и да определи приложимите процентни показатели за това,
когато е приложим пропорционалният метод.

В тази връзка считам, че проектът на акт ще доведе до подобряване на
ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от европейските
фондове.
С проекта на Наредба се предвижда да бъде отменено Постановление № 134 на
МС от 5.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции
във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени
поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове,
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма
"Солидарност и управление на миграционните потоци" (обн., ДВ, бр. 53 от 05.07.2010
г., посл. изм. и доп., бр. 32 от 5.05.2015 г., в сила от 5.05.2015 г.). Предвижда се също и
отмяната на чл. 9а от Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 23.04.2010 г.,
посл. изм., бр. 2 от 8.01.2016 г., в сила от 8.01.2016 г.), с който беше създаден
Методическия съвет по финансови корекции към Министерския съвет.
Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи норми на
правото на Европейския съюз в българското законодателство, поради което не е
приложена справка за съответствие с европейското законодателство.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на нередности,
представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните
показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за
управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

4

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Одобрена финансова обосновка в съответствие с
изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б „б“ от
УПМСНА;
3. Справка за отразените становища по чл. 32 от
УПМСНА;
4. Съгласувателни писма;
5. Справка отразяване на коментарите от Портала
за обществени консултации;
6. Проект на Съобщение за средствата за масово
осведомяване

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:
(Томислав

Дончев)
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